
23. BRNĚNSKÝ BIOJARMARK
Seznam prodejců:

Ekologický institut Veronica
pracoviště Základní organizace ČSOP Veronica 
Poskytuje ekologickou poradnu ZDARMA. 
www.veronica.cz, 542 422 750

Horňácká farma
ovoce, zelenina, mošty, džemy, sterilovaná 
zelenina, povidla, maso sirupy, kompoty
www.hornackyeshop.cz, tel.: 723 167 756 
hornackafarma@centrum.cz

Biofarma Ivančice
bio mouky – bílé i celozrnné, zavařeniny, zelenina
kejt8@seznam.cz, tel.: 723 982 638

Vanda Trantinová
domácí sirupy a marmelády, sladké pečivo
kvetiny.trantinova@seznam.cz, tel.: 775 085 360
Husitská 12 Brno 

Biofarma Sasov
bio vepřové a bio vyzrálé hovězí – masné výrobky 
bez chemie z vlastní faremní výroby
www.biofarma.cz, info@biofarma.cz
tel.: 567 312 281

Ing. Josef Abrle
biovína, bylinné koření, vinné octy, koupele
www.bio-produkty.cz josef.abrle@bio-produkty.cz
tel.: 773 370 039, 605 064 565

Ekofarma Baucis - Aleš Horák
farma zaměřená na pěstování biozeleniny
ekofarma.baucis.sweb.cz, ekofarma@atlas.cz 
tel.: 566 560 087, 775 045 957 

Koldokol
biolády, ledové čaje a sirupy
www.koldokol.cz
Distributor: Adam Vodička, tel.: 723 400 929

Hostětínský mošt
přírodní mošty a sirupy z Bílých Karpat
www.mostarna-hostetin.cz
Distributor: Adam Vodička, tel.: 723 400 929

Tři ocásci
to je prýpunková cukrárna & férová kavárna
www.triocasci.cz, 775 702 778

Biofarma Machovi
různé druhy biozeleniny
tel.: 776 844 123, 
p.a.v.l.a.machova@seznam.cz

Jiří Havíř
bio kváskové pečivo a sladké pečivo
Jiri.Havir@email.cz, tel.: 774 434 592
www.uhaviru.cz

Petra Krejčová
veganské a raw pomazánky
www.petrakrejcova.cz, tel.: 777 113 345 

Mikrofarma
řeznictví se všemi druhy masa z ekofarem
www.mikrofarma.cz, tel.: 777 100 383
Selská 81, Brno-Maloměřice

Jáňův dvůr
výrobky z ovčí vlny – koberce, čepice, ovčí 
kožešiny, jehněčí maso a klobásky
www.januvdvur.cz, januvdvur@seznam.cz

NaZemi
Fair trade produkty
www.nazemi.cz

Hnutí DUHA
prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou 
přírodu a chytrou ekonomiku. 
www.hnutiduha.cz

Sonnentor
biočaje a biokoření,  www.sonnentor.cz
Prodejna Brno: Šilingrovo náměstí 7

Heliavita - Jiří Karger
mošty, povidla, marmelády a další
AlesDejmek@seznam.cz, tel.: 774 575 751 

Marta Mia Šurmanová
zdravé dobroty bez cukru a lepku, vegan, raw
marta.surmanova@centrum.cz
tel.: 605 020 336

Anna a Anna
dobroty z regionálních surovin
havlickova.ana@seznam.cz

http://www.veronica.cz/
http://www.triocasci.cz/

